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Umeå universitetssektion är den syndikalistiska 
fackföreningen på campus. Syndikalism innebär att det är 
det vi på golvet som är facket. Vi organiserar alla yrken utom 
cheferna, tillämpar direkt demokrati och lokal strejkrätt. Även 
studenter är välkomna.

Studieverksamheten är ett viktigt verksamhetsområde inom 
Umeå universitetssektion. Genom studieverksamheten bildar 
vi tillsammans de kunskaper som ligger till grund för vårt 
fackliga arbete.

Utöver ett introduktionsmöte välkomnas sektionens nya 
medlemmar till föredragen “Facklig kamp och juridik” och 
“Syndikalism och demokrati”. Dessa ger en grundläggande 
facklig skolning. Sektionen har därtill en egen studiecirkel 
som heter Teorier om makt och motstånd. Vi träffas tre-fyra 
gånger per termin och läser både erfarenhetsbaserade texter 
och mer teoretiska alster.

Studieverksamheten syftar till att skapa självtillit, sprida 
kunskap och utveckla kritiskt tänkande för att förändra 
arbetsmarknaden och ytterst samhället. Vår gemensamma 
bildning sker därför på en jämlik, öppen och demokratisk 
grund.



Umeå universitetssektion är knuten till Umeå lokala 
samorganisation (LS). Umeå LS organiserar syndikalister i alla 
branscher. Alla LS i landet förenas genom Sveriges arbetares 
centralorganisation (SAC). SAC har en federativ uppbyggnad 
där bestämmandet alltid sker på lägsta möjliga nivå av de 
involverade medlemmarna. Centralt arrangerar SAC Studier 
en organisatörsutbildning där medlemmar från hela landet 
under en termin träffas regelbundet för att skola sig till 
fackliga organisatörer på sina arbetsplatser. För intresserade 
som inte har möjlighet att resa bort anordnar Umeå LS lokalt 
en facklig grund- och vidareutbildning.

SAC Syndikalisterna verkar inom arbetarrörelsens 
folkbildningstradition. Vi använder oss huvudsakligen 
av kurser, studiecirklar och föredrag. Vi är medlemmar i 
studieförbundet Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Eftersom 
det är vi, medlemmarna, som styr över vår egen verksamhet 
och vi inte förlitar oss på ombudsmän, är vår fackliga skolning 
det enskilt viktigaste verktyget vi har för att verka för, växa 
och sprida arbetskollektivets oförmedlade intressen.

Studieverksamheten tar tacksamt emot alla synpunkter 
och önskemål. Varmt välkommen att delta i och bidra till vår 
gemensamma bildning!

Vill du bli medlem? E-post: univ.sektionen.umea@sac.se
Läsa mer? Hemsida: www.sac.se/Sektioner/Umeå-universitet


